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túlteljesítéséért

tjtt a dolgozó nem a kizsákmányolók javára
dolgozik, hanem saját maga, saját osztálya javára,
a
társadalom javára. Itt
a
dolgozó
ember nem érezheti magát elhagyatottnak,
egyedülállónak.
Ellenke.
zöleg, nálunk a dolgozó ember magát országa szabad polgárának,
tár.
sadalmi tényezőnek érzi". — Sztálin elvtárs ezen szavai nem csupán
a Szovjetunió munkásaihoz szóllak
éa szólnak, hanem minden olyan ország dolgozóit tanítják, mely lerázta m a g á r ó l a kapitalizmus j á r mát, elindult a szocializmus felé vezető úton. Szólnak ezek a szavak
mihozzánk, m a g y a r dolgozókhoz is
és megmagyarázzák azoknak a változásoknak okait, melyek a hét évvel ezelőtt m é g ezer sebből vérző
ország helyébe
boldog, szocializmust
építő
államot
termeiettek.
A k i k régen az üzemekben dolgoztak, emlékezhetnek, hogyan
folyt
ott a munka. A m u n k á s gépe mellett rabnak érezte m a g á t s valóban
rab is volt. A z éhség, a nyomor, a
kétségbeesett kilátástalanság
odakötözte gépéhez,
munkapadjához,
talán m é g eresebben, m i n i annakidején a gályarabot odakötözték az
evező mellé. A m u n k á s gyűlölte a
gépet, melynek ő is csupán egy alkatrésze voh, gyűlölte
a
gyárat,
melynek f a l a i börtönt
jelenlettek
számára.
Történelmi táviatokhoz viszonyítva h'ét év nem nagy idő. Ez a hét
esztendő azonban gyökeres
változást eredményezeit.
Eredményezte
elsősorban azt* hogy a munkásnak
nevezett
gépalkatrészből, a munkapadhoz
láncolt
bérrabszo'gából
szabad
ember: társadalmj tényező
leti- Akármelyik
magyaT
újságot
vesszük elő, oldalakat olvashatunk
arról, hogy a dolgozók milyen IeL
kesen harcolnak a többtermelésért,
a terv sikeréért, azért, hogy minél
több javat tudjanak előállítani országuk: saját maguk számára. Igenl
A munkás ma már: társadalmi tényező. Papírt, tollat ragad és megírja Rákosi elvtársnak, népünk szeretett vezetőjének, hogyan és miért
akarja
túlteljesíteni
a
tervet.
Igényt tart arra- hogy a sajtó nyilvánossága
népszerűsítse
azokat,
akik élenjárnak a munkában s bírálja azokat* akik hátráltatják
az
élenjárókat.
Tudja és kifejezésre
is juttatja, hogy az egyén munkája éppen olyan fontos része a tervsikeréért, a szocializmus
felépítéséért
folytatott
harcnak,
mint
ahqgy egy bonyolult gép munkájában az egyébként talán jelentéktelen kis csavarnak.
Ebben és c-sak-is ebben keli keresni a
magyarázatát
annak
a
mozgalomnak, me'y most a második
tervév végén fellángolt a íerv
idő
előtti
befejezéséért,
túlteljesítésé,
ért. A Szegedi Kenderfonógyárban
például csak egy üzemrész fejezte
be az évi íervét, mégis olyan boldog vo'.t valamennyi do'gozó, mintha ő is ennek
az
üzemrésznek
munkása lenne. Éppen tegnap adtuk h í r ü k hogy a Gyufagyár dolgozói befejezték az évi tervüket s
valamennyi szegedi üzemben széles
visszhangja támadt ennek az igen
jelentős eredménynek. A becsületes
dolgozók, akik „megadják a társada'omnak amit adni
tudnak", úgy
érezték, ennek az eredménynek hallatán, hogy az ő j ó m u n k á j u k is
hozzájárult, hogy a Gyufagyár idő
előtt befejezhette tervét- hogv jelentós túMcljesftéssel köszöntheti a
harmadik tervévetA dolgozók
többsége általában
becsületesen dolgozik. Most
azonban még ennél j s többről van szó.
A november 7 tiszteletére
indult
verseny sorári olyan
fényt és tartalmat kapott az adott szó,
mint
még tálán
soha.
Üzemeink — S
dolgozóink személyesen is — szavukat
adták
Rákosi
elvtársnak,
hogy mindent
meglesznek a
terv
sikere érdekében.
Ak.i
az
adott
szót mr- nem tartja, he nem váltja, azt megbélyegzi a munkás-köz-

vélemény, elveszti a becsületet do'gozó társai előtt. Egy példa erre
a Ruhagyár. Ebben az üzemben is
számontartják a dolgozók az eű<ért eredményeket, de
számontartják azt is, hogy az ifik közül 23-an
november 7-re nem
váltották
be
Rákosi
elvtársnak adott szavulknt.
A szegedi dolgozók
valamennyien
tudják azt, hogy a DÉMA
Cipőgyár könnyelműen ígérgetett
Pártunk
szeretett
vezérének s nem
tett meg mindent az igérel betartására . . . és lehetne még példákat
idézni, milyen nagy dolognak tekintik a szegedi üzemek dolgozói
az
adott szó beváltását. Szó sincs arról, hogy a közvélemény
elítélné
azoka'i, akik november
7-re nem
tudták beváltani Ígéretüket.
Kissé
elhamarkodott
elítélés lenne!
De
arról igenis szó van, hogy ezekeí
még fokozottabban figyelemmel kisérik: vájjon az
adott szó
megtartása érdekében megfelelőiden kihasználják-e a tervévből
hátralévő
időt.
Látszólag kis dolgokból is összetevődik a íerv silleréért folytatott
küzdelem. A tervet erősíti, a terv
túlteljesítését segíti e'.'ő az a munkás, aki megmeni egy csepp olajat a földre való cseppenéstöl,
a
terv győzeltméért folyó
küzdehnel
hátráltatja az a dolgozó, akii csupán egy percet késik munkahelyé,
ről, aki csupán egy gramm selejtéi gyárt saját hibájából. Az Ecsetgyár dolgozói például büszkén jelentették. hogy üzemükben a selejt
a terme'ésnek c ^ p á n
egy
ezred
százaléka, legjobb újítóink, sztahánovistáink
munkálkodnak
azon,
hogy a termelési — bármiilyen kicsiny mértékben — de emeljék- Lenin aTra tanított
bennünket
is,
hogy a kiis
dolgokból lesznek a
nagyok s cz a tanítás most a második
'tervév
sikeréért
folytatott
hajTában
kétszeres
jelentőséggel
bír.
A győzelemért folytatott munkának most még nagyobb lendületet
ad városunkban a vasárnapi pártértekezletre való készülődés.
Üze*.
meinkben minden dolgozó számára
nagy ünnepet
jelent
a
Szegedi
Pártértekezlet
napja.
Lehet-e az
ünnepet
megfele'őbben
kifejezni,
mint munkával? Ezért készülnek a
szegedi üzemekben a pártérlekezletre még jobb munkával,
még
kiemelkedőbb eredmények
elérésévé!
kommunisták,
pártonkivüliek egy.
aránt. Ez a készülődés előreviszi a
terv teljesítéséért folyó
versenyt,
még közelebb visz bennünket cé
lünk eléréséhez a
'erv
második
évének túlteljesítéséhez.
Hét évvel ezelőtt
elhozta
számunkra a szabadságot a
Szovjetunió felszabadító hadserege, megadta
a lehetőségét annak,
hogy
Pártunk vezéiésével akadályozhatatlanul törjünk előre a szocializmus
építése útján a jövő felé. Megvalósíthattunk 3 éves tervet s már csak
hetek választanak el bennünftlet attól, hogy győzelmesen befejezzük
5 éves tervünk második
esztendejét. Büszkén
jelentettük
ki
már
nem egyszer: 'éln.j tudtunk a megkapott szabadsággal s
erről
beszél a szegedi dolgozók tervtúlteljesítésre irányuló akarata is. Az a
tény. hogv
elénftltűzött
terveinkéi
túlteljesítjük: erőnk jele. De erőnk
jele nz is, hogy nehézségeink előli
sem dugjuk homokba a
fejünke'i.
Beszélünk hibáinkról 'is s
gyeksztink kiküszöbölni, kijavítani azokat. Nem sok idő van már hátra a
második
tervév
befejezéséig,
de
nagy
eredményeket el lehel még
érni és sok
hiányosságot le fehér
még küzdeni a hálralévő 5—6 hé>
során. Az a dolgozó.
aki
mind
űtahb eredményeik elérésére, mind
nedig a hibák kiküszöbölésére
jó'
használ ia fel a hálratévő
holckrt— Sztálin szavaival élve —
..ha
megadja a társadalomnak
az', ami'
adni tud — a munka hősének szá
mit, dicsőség
övezi'.

December 21-re elkészül
az első magyar televíziós vevőberendezés
Az év elején kezdték meg
ha.zánkban a rádiótechnika
legkorszerűbb alkotása, a televíziós (távképvetítő) berendezés gyártási kísérleteit.
Az első magyar televíziós rádió-

vevőkészüléken
dolgozó
kutatók
felajánlást tettek, hogy az év vége
helyett, a nagy Sztálin születésnapján, december
21-én
átadják
az Orion gyárnak a kész mintadalabot,
k.

A Szegedi

Szőrme-

és Bőrruhagyár

dolgozói

Felajánlásuk túlteljesítésével akarják köszönteni
72. születésnapján Sztálin elvtársat
A Szegedi Szőrme, és Bőrruhagyár dolgozói november 7 tiszteletére és Sztálin elvtárs 72. születésnapjára megígérték Rákosi
elvtárs,
nak, hogy a munka jobb megszervezésével, a takarékosság és a minőség foltozásával, a
termelékeny,
ség emelésével az év végéig 1 millió forinttal
teljesítik túl tervüJcel.
A z üzem dolgozói akkor, amikor
megtették
felajánlásaikat, tudták,
hogy nem kis dologra vállalkoiak.
Éppen azért a termelési értekezleteken, de
m u n k a közben is azon
gondolkoztak,
hogyan
tehetnének
eleget maradéktalanul
ígéretüknek
és hogyan teljesíthetnék
lúl
fel.
ajánlásukat. I g y naiponta születtek
ú j ötletek, javaslatok és észszerű.
sátések, amelyek aztán jelentős segítséget nyújtottak a
dolgozóknak
ahhoz, hogy vállalt
kötelezettségüket valóra is váltsák.

lás óta azt is, hogy a hulladék vattát is feldolgozzák és ez is 1250 forintos megtakarítási jelent december 31-ig.

A munkamódszer átadással
néhány nap alatt
100 százalékos teljesítmény

A Szőrme- és B ő r r u h a g y á r dolgozói a termelés fokozása érdekében
nagy gondot fordítanak a munkamódszerátadásra is. A dolgozók áta d j á k egymásnak j ó
munkamódszerüket, sőt lervbevelték azt
is,
hogy betegség, vagy távolmaradás
esetén fontosabb munkahelyeken ne
legyen kiesés — a m á r jól betanult
dolgozókat
átképzik és betanítják
más munkakörbe is. Ezekkel a dolgozókkal Kardos
Károly
elviárs,
sztahanovista foglalkozik. Jelenleg
15 ilyen álképzős dolgozója van az
üzemnek, akik közül m á r számosan
Ezer helyett 2227 kvadrát
érlek el rövid idő alatt szép eredményt. Ilyen például Győri Györgybérmegtakarítás
né, Konkoly M á r i a , akik csak néA szőrme- és bőrruharészleg azt h á n y n a p j a dolgoznak
szűcsgépen
vállalta a két ünnep
tiszteletére, és m á r i s 100 százalékra teljesítik
hogy 500—500 kvadrát bőrt taka- normájukat. Alföldi Eszter a galrít meg. Ezzel szemben
eddig
a lérvarrásnál
115—120
százalékot
bőrruharészleg 767, a
szőrmerész- teljesít.
leg pedig 1460 kvadrát anyagot takarított m e g a dolgozó nép államaOktóber óta nincs késés
nak. Ezt úgy érték el, hogy gondoaz üzemben
sabban r a k t á k fel a mintákat a kiszabásnál és így kevesebb lett
a
A z üzeim dolgozói tudják, hogy a
hulladék. V á l l a l t á k azt is, hogy ki- több és jobb m u n k a egyik alapfelszélesítik a Gazda.mozgalmat és ez- létele a munkafegyelem. Éppen ezzel 1)0 ezer forintot adnak népért megfogadták akkor, amikor
a
gazdaságunknak. Ezt a felajánlásukat is túlteljesítették 2255 forint- felajánlásokat tették, hogy ebben az
tal. Ugyancsak a Gazda-mozgalom évben egyetlen egy későnjövő, vagy
keretén belül vezették be a felaján- hiányzó nem lesz az üzemben.
A

dolgozók eddig betartották ezt
az
ígéretüket is. Bizonyílj'a ezt az állandóan emelkedő teljesítmény és a
kapu
alatt
lévő
„Szégyenláb'n
amely hetek óla üresen áll.

A dolgozókat segíti
a verseny nyilvánossága is
Az üzem vezeiősége nagy gondot
fordít a verseny nyilvánosságának
biztosítására is. E z is nagy lendületet ad a dolgozóknak
munkájuk
végzéséhez. A brigádok
munkahelyén felfüggesztett táblán állandóan
ott láthatók
az
új
eredmények,
amelyek a r r a készlelik a dolgozókat, hogy állandóan fokozzák teljesítményüket és utóiérjék az élen.
haladókat.
A kézivarró osztályon
például H a j a s Sándorné vezet 153
százalékos teljesítményével, de
a
löbbi munkatársa sem
marad el
sokkal mögötte.
A
gépvarróknál
Berde József 203 százalékkal vezet a többiek előtt, aki november 7
óla 188 százalékról emelte fel teljesítményét 203 százalékra.

Igy dolgoznak a Szegedi Szőrmeés Bőrruhagyár
dolgozói és így ké.
szülnek Sztálin elvtárs 72. születés,
napjára.
Ezzel a
munkalendülellel
és az elért eredményekkel
azonban
korántsem elégednek meg és
arra
törekszenek, hogy 72.
születésnap,
ján
felajánlásuk
túlteljesítésével
köszönthessék a világ
dolgozóinak
nagy vezérét, Sztálin elvtársat.
Ez
a eél fűti és serkenti állandóan jobb
munkára
az üzem dolgozóit és így
tudták elérni, hogy az 1 millió forintos felajánlásokat
eddig S02.P00
forintra
teljesítették.

A S z o v j e t u n i ó és a K í n a i N é p k ö z t á r s a s á g n é l k ü l
n e m lehet m e g o l d a n i a nemzetközi p r o b l é m á k a t
Csu En Laj

elvtárs

külügyminiszter

nyilatkozata

a Szovjetunió

békejavaslaiáról

Peking (Uj-Kina).
Csu E n L a j
sült Államok kormányának hánapjainkban semllyen nemzetelvtárs,
a Kínai
Népköztársaság
borúra
uszító
politikáját és
közi jelentőségű problémát sem
köaponti népi kormányának
küllehet a Szovjetunió és a Kinai
teljes egészében
elfogadja a
Népköztársaság részvétele nélügyminisztere november 18-án nyiszovjet kormány békepolitikáját.
kül megoldani.
'alkozott a Szovje*unió kormányáA kínai külügyminiszter ezután
nak az E N S Z közgyűlése 6. üléssza- hangoztatta: a kínai nép
ugyan- Ezért a Kinai Népköztársaság közkán előterjesztett négy pontból áll 6 úgy kiáltott a koreai kérdés békés ponti népi kormánya teljes mértékbéke javaslatáról.
rendezése mellett, m i n t
ahogyan ben egyetért a szovjet kormánynak
azt a szovjet nép tette* A tárgya- a 2 E N S Z közgyűlése 6. ülésszakán
A nyilatkozat bevezető részében
javaslatával,
lások eddigi sikertelensége az Egye- előterjesztett azzal a
Csu E n L a j elviárs, külügyminisza Kinai
sült Államok k o r m á n y a obstrukció, hogy az öt nagyhatalom
ter közölte: a K i n a i Népköztársa.
jának, szabotálásának
és őaz inté- Népköztársaság, a Szovjetunió, az
3ág központi népi k o r m á n y a felhasé ge hiányának következménye. A z Egyesült Államok,
Nagybritanmia
talmazta annak kijelentésére, hogy
Egyesül? Államok k o r m á n y a belpo- és Franciaország — kössön
egy.
teljes
mértékben
egyetért
a
litikai és nemzetközi okokból meg- mással békeegyezmónyt. A z öthakísérelte, hogy a lehető legnagyobb talmi fcékeegyezmény létrejötte és
Szovjet kormány négy pontból
csatlakomértékben elnyújtsa a tárgyaláso- minden békeszerető nép
álló békejavaslatával,
f
kat, sőt meghiúsítsa azokat, hogy zása elősegíti a jelenlegi nemze amelyet A . V. Visinszkij az E N S Z fenntartsa a nemzetközi feszültsé- közi helyzet sok fontos és bonyoközgyűlés 6- ülésszakán november get s megkönnyítse a háborús elő- lult problémájának békés megoldáS.án előterjesztett.
készületek fokozását szolgáló két- sát.
A kínai külügyminiszter
végül
színű
terveinek megvalósulását.
A központi népi kormány
úgy
Csu E n L a j elvtárs ezután r á . megállapította:
véli — folytatta Csu E n L a j elva szovjet kormánynak
az elmutatott, hogy a Kinai Népköztártárs —, hogy a szovjet
kormány saság központi népi k o r m á n y a telmúlt 34 esztendő alatt a szocialista és a kapitalista <*szánégy pontból álló béke javaslat a
jes egészében támogatja a Szovjet,
gok békés együttélésének megunió kormányának az E N S Z köza leghatásosabb
és a I'egészvalósulásáért folytatott
követ
gyűlés 6. ülésszakán a koreai kérszerűbb javaslat az újabb v i .
kezetes hékcpolltikája: a világ
dés rendezésére
előterjesztett jalágháború veszélyének
elháríbékéjének legreálisabb alapja.
vaslatát és
tására. valamint a nemzetközi
A kínai nép nemcsak
követeli ;t
lehetségesnek
tartja,
hogy a
béke és biztonság megszilárdíbékét, hanem őszintén hiszi, hogy
koreai kérdés békés rendezésétására.
politikai, gazdasági és honvédéin í
nek első lépéseként fegyverszüereje m e g tudja szilárdítani a világ
neti
egyezmény
jöjjön
létre,
Ezzel
ellentétben az Egyesült Álbékeszerető népeinek sorait és
a
feltéve, ha az Egyesült Államok
amok. Nagybritannia és Franciabéke megvédését. A kínai nép mélykormánya hajlandó ezt a kér.
ország javaslata kétszínű politikát
séges meggyőződése,
hogy a két
dést tisztességes és méltányos
képvisel és célja, hogy a fegyver,
nagy szövetséges:
a Szovjetunió
alapon
rendezni.
Ellenkező
esetzet úgynevezett csökkentéséről azó'.ó
és K i n a — a népi demokráciák c s
ben lehetetlen a megegyezés.
üres szóbeszéddel leplezze a javasvalamennyi
békeszerető nép egyNyilatkozatának befejező részé- sége biztosítja a béke győzelmét a
lat előterjesztőinek fokozódó háboben Csu E n L a j elvtárs, külügymi- háború felett.
rús előkészületeit.
niszter kijelentette:
Csu E n L u j elviárs ezután hangsúlyozta: a Kinai
Népköztársaság
Aláírták a magyar-albán kulturális egve/ményt
kormánya határozottan
támogatja
béke védelmének• politikáját és
Tirana (MTI).
November 18-án M á t y á s népének forró szereidét és
határozottam szembeszáll a háborús ünnepélyes keretek között írták a l á baráti üdvözletét Etiver Hodzsa hős
uszítás politikájával. A kínai nép a magyar-albán k u l t u r á l i s
egyez- albán népének.
Beszéde további részében
hangtámogaja az E N S Z alapokmányát. ményt.
A z egyezmény aláírásakor mon- súlyozta: „Albánia p é l d á j a gyönyöU g y véli, hogy az
ENSZ-nek
a
kül- rűen mutatja, hegy
béke védelmét szolgáló szervezet- dott beszédében M i h a l P r i f i i
az
Albán
milyen erőssé válik egy
nép,
nek, nem pedig a háborús uszítás ügyminiszterhelyeltes
kormánya és az
amikor saját kezébe veszi sorszervezetének kell lennie. Az E N S Z Népköztársaság
örömmel
sa Intézését
közgyűlésének 6. ülésszaka
csak albán nép nevében nagy
üdvözölte az egyezmény megkötését, és amikor hatalmas támasza van a
azzal állíthatja helyre az E N S Z teM i h á l y f i E r n ő népművelési
mi- nemzelközi demokratikus táborban,
kintélyét.
niszterhelyet tes
válaszbeszédében a diadalmas béketáborban,
amelytolmácsolta a m a g y a r nép, Rákosi nek élén a Szovjetunió áll.''
h a szilárdan elutasítja az E g y e .
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A z ENSZ k ö z g y ű l é s p o l i t i k a i b i z o t t s á g á n a k
n o v e m b e r 19-i ü l é s e
Párizs (TASZSZ). A politikád bi.
zottság november 19-i
délelőtti
ülésén megkezdte a nap'rend első
kérdésének megvitatását. A napirend első pontja az USA, Nagybril.mnla
és Franciaország javaslata
volt, amely a
„Valamennyi fegyveres erő ós fegyverzet szabályozisának, korlátozásának és fokozatos csökkentése" hangzatos nevet
viseli.

De
ülésszakain, nemcsak, hogy
nem
Írja elő az atomfegyver
eltiltását,
ellenkezőleg, teljes mértékbén lehetővé teszi az
USA-nak
atombomba gyártását és a felhalmozás
korlátlan mértékben való folytatását.
Acheson után Juies Moch, Franciaország képviselője szólalt
fel,
aki a három hatalom
javaslatainak
védelmében
szolgalelkűen
ismételte Acheson egész hamis érvelését.
Franciaország — mondotta — „előre elfogadja az ellenőrzés minden formáját",
amelyeket a három hatalom
javaslatai előírnak. Ez a nyilatkozat senkit
sem lepett meg, mert
közismert,
hogy
Franciaország
tényleges
amerikai megszállás és
amerikai
ellenőrzés alatt áll.
A bizottság
következő
ütését
november 20-ra tűzték ki.

A vitában elsőnek Acheson, az
USA küldötte szólalt fel.
Acheson nem tudta
megcáfolni
azt a tényt, hogy lényegében
a
három halalom .valamennyi javaslata — amint ezt A. J. Visinszkij
c'vtárs, a szovjet
küldöttség vezelöje a közgyűlés teljes ülésén
mondott felszólalásaiban
meggyőzően bebizonyította — a fegyverzet
összeírásáról 6zóló javastatban merőt ki és hogy a legfőbb és alapvelő feladatot
— a fegyverzet
Malik elvtárs felszálalása
csökkentését, valamint az
atoma közgyűlés különleges
fegyver eltiltását és
az eltiltás
fölölti hatásos nemzetközi ellenőr- politikai bizottságának ülésén
zés létesítését — a három hataPárizs (TASZSZ). Az ENSZ közlom javaslataiban
felcserélik
a
politikai
bifegyverzet színvonala
megállapí- gyűlés különleges
zottságának november
19-i
első
tásáról 6zóló fecsegéssel.
ülésén a bizottság elnökévé
SarAcheson el akarta hitetni, hogy
pert, Törökország
küldöttét
váa három hatalom
javaslatai előlasztották meg.
írják az
atomfegyver
eltiltását.
A napirend megállapítása
6orán
Sajátmagát cáfolta meg azonban,
amikor beismerte, hogy a
három Hollandia küldötte „technikai nevaló
hivatkozással
halalom javaslatai ebben a kérdés- hézségekre"
legfontosabb
ben az úgynevezett „Az Egyesült javasolta, hogy a
kérdését
Nemzetek Szervemetének az atom- pont tárgyalását, Líbia
legvégére.
fegyver betiltására vonatkozó ter- halasszák a naptrend
indítványozta,
hogy
véből" Indulnak
ki, vagyis
a Ugyanakkor
Baruch-tervből, ami, ahogy
ezt a a tárgyalásokat a Tilo-klikk prokezdjék. Ez
Szovjetunió
képviselői már bebi- vokációs Javaslatával
zonyították
a
közgyűlés
előző a Javaslat a Szovjetunió és a népi

Vas megye

demokralikus országok ellen
irányul.
Az ENSZ-ben ülő
agresszoroknak fontos, hogy ezt a szemérmetlen provokációt
tárgyalják
előbb,
annak
ellenére,
nogy a
közgyűlés előbbi időszakainak
határozatai szerint Libia-nak legkésőbb
1952. január 1-ével független
és
szuverén állammá kell válnia.
J. A. Malik elvlárs, a Szovjetunió képviselője kijelentette, hogy
libia kérdése rendkívül
fontos és
a közgyűlés előbbi határozatainak
megvalósítása
érdekében
csak
azok a kérdések „sürgősek és fontosak", amelyek
alkalmat
adnak
a Szovjetunió és a népi
demokralikus országok
rágalmazására.
A szavazásnál az agresszorok 32
szavazatnyi többséggel
Líbia kérdésének tárgyalását háttérbe borították. Első pontként a
görög
kérdést, második
pontnak a titoista klikk
rágalmazó
javaslatát
tűzték a napirendre.
A Szovjetunió képviselője sort.nkivüli bejelentés
címén javasolta, hogy tegyenek
intézkedést
N. Beloiannisz és
11
társának
megmentésére.
A görög küldött
ellensúlyozni
akarta Malik elvtárs szavainak hatását és kijelentette: „Lehet, hogy
nem végzik ki" a 12 halálraítélt
görög hazafit.
Az elnök igyekezve elgáncsolni
a szovjet
határozali javaslatot,
kijelentette, hogy ennek a
kérdésnek megvitatása nem tartozik
a bizottság elé. A
szavazógépezet
természetesen most is az
elnök
álláspontját fogadta el.

vezet változatlanul
az őszi
és
betakarításban

vetésben

A földművelésügyi minisztérium hivatalos tájékoztatója
az őszi mezőgazdasági m u n k á k helyzetéről
Az őszi vetésben Vas és GyőrSopron megyék
száz
százalékig
teljesítették tervüket. A többi megye az elmúlt héthez
viszonyítva
nem
sokat javított
munkáján,
még Veszprém megyének sem sikerült a hiányzó fél százalékot be.
hozva a száz százalékot elérni.
A november 15-1 állapot szerint
a megyék további sorrendje a következő:
4. Békés. 5. Nógrád, 6. Hajdu.
Illhar, 7. Borsód-Abaúj.Zemplén,
8. Zala, 9. Szolnok. 10. Komárom. 11, Szabolcs, 12. Somogy,
13- Baranya, 14. Csongrád, 15.
Heves. 16. Pe s l, 17. Bács-Kis.
kun. 18. Tolna, 19. Fejér,
Bács-Kiskun. Tolna és Fejér megyékben továbbra is nagy a lemaradás- Ezekben a megyékben etha.
nyagolták a* ellenőrzést, hanyagul

Szalma

Isíuáni

teljesítik a vetésterületek bejelentését éa a hiányzók pótlását.

azokkal szemben, akik a terv végrehajtását elhanyagolják. A legerélye&ebben szálljanak szembe minAz őszi
betakarításban
den olyan ellenséges — a kulákok
és hasonló elemek által terjesztett
Vas megye száz százalékos teljesít- hírrel, amely a kenyérgabona elveményétől alig marad el Szabolcs tésének további halogatására irá.
megye 99.7 százalékos jó eredmé- nyul.
nyével. A betakarítási munkák verNovember 25-re be kell fejezni
senyében a megyék
további sora gyapot betakarítását.
rendje a következő:
3. Csongrád, 4. Somogy, 5.
A megyék eyapolszedési
Borsod-Abaúj.Zemplén, 6. Nó_
versenyében
grád, 7. Pest. 8. Hajdú-Bihar,
9. Győr.Sopron, 10- Komárom,
az alábbi rangsor alakult ki:
11. Tolna, 12. Szolnok. 13.
1. Szolnok, 2. Hajdú-Bihar, 3.
Bács-Kiskun 14. Baranya, 15Békés. 4. Pest, 5. Csongrád,
Fejér.
6- Fejér, 7. Baranya. 8. Somogy,
Megyei, járási és községi taná9. Bács-Kiskun, 10. Tolna.
csaink legdöntőbb feladata,
hogy
szigorú ellenőrzéssel biztosítsák november 25-ig hiányzó területeknek
bevetését búzával. Vonják felelős.
Régre a vetéstervet nem teljesítőket
és érvényesítsék a törvény szigorát

u á í j a a

Csendesen ereszkedik az alkony
r. város lölé. Munkából,
hrzalelé
igyekvő emberek teszik népessé az
utcákat. Az üzemi munkások
he.
tejezték erre a napra
munkájukat,
most jön a tanulás
és pihenés
ideje, A dolgozó
parasztok
ma
egyébként nem tudtak kimenni a
tr.idb% hogy dolgozzanak, mert jó
kiadós eső kerekedett. Ez az eső
már nagyon kellett, hogy a mélyszántást
el tudják
végezni,
—
őszintén szólva — egy kis pihenés
is rájukfér
a
dolgozó parasztokra. Kemény munkát
végeztek
valamennyien most az ősz folyamán Is, hogy időben
elvessék a
p rbonaléléket,
időben
megmunkálják a tőidet.
Szalma István alsóvárosi
dolgozó paraszt is otthon foglalatoskodott egész nap. Itthon is megtalálja a munkáját. Hol ezl, hol azt
kell javítgatni. S ezt a
munkát
csak akkor
végezheti el, amikor
a rossz Idő miatt nem tehet a
lóldben dolgozni. Egész nap telt.
vett odahaza, s amikor már sötétedni kezdett, meglátogatta
öreg
édesanyját.
Felesége
és leánya
itthon vannak. Nemrégen
tejezték
be a házi munkákat. A villám' már
ég a konyhában, Gizi, a
leányuk,
kötést vesz elő az ablakbó'. Kell a
meleg holmi, maholnap már leesik
az eiső hó.
Az esti látogatót
barátságosan
iogadják
Szalmáék.
'— Hallottam — kezdi a látogató
— hogy
túlteljesítették
begyűjtési
kötelezettségüket
és ezért
Pénzjutalmat kaptak,
s
etenielül
leijét két hétre
üdülni küldik
a
„Vörös Csillag"-üdülőbe.
Meglepődve hallgatja a szavakot

mezőgazdaság! vidéke

l/<n<M

Csillag,

üdüla

Szalmáné. De nemcsak meglepődött,
hanem egyben büszke is
arra, hogy ez a jó hír
elterjedt.
Hlztosan tudják még többen is az
clsóvárosiak közül, — hiszen
az
újságban is benne
volt.
Nagy
dicsőség ls az, hogy Szalma István
ötholdas egyénileg gazdálkodó alsóvárosi parasztember olyan ered.
ményt ért el a begyűjtés
teljesítésben, hogy 400 forint jutalmat
kapott,
ráadásul
ingyen
megy
üdülni,
azelőtt
ilyesmire
soha
sem telt a dolgozó parasztoknak.
A válasz örömteli:

A vetések és a betakarítás mellett minden erőt mozgósítani kell,
hogy az őszi mélyszántást novem.
ber 30-ig jó minőségbein elvégezhessük.

a 400 forint jutalompénzt
hova
tették.
— Kétszáz lorint
Békekölcsönt
jegyeztünk — folytatja a telsoro.
lást. — Ugy gondoltuk, ez az elsó,
amit teljesítenünk
kell,
hiszen
ml is békében szeretnénk
tovább
élni, dolgozni. Első dolgunk tehát
Békeaz volt, hogy kiűzettük
kölcsönt. A másik kétszáz íoriniból
pedig rendeztük az adónkat.
Azt
hiszem, hasznos helyre tettük ezt
a pénzt.
Már
egészen
bealkonyodott.
Nyílik a kapuajtó, s pirosarcú, 11
év körüli íiú lép be rajta. Játszani
volt a szomszédban. Arra a kérdésre, hogy minek készül, lehajtja
lejét. Nem akar beszélni az idegen
előtt. Nővére
válaszol
helyette.

Gasoeri
kormánya
a fegyverkezés
nem törődik
a nép
érdekeivel

lázában

Róma (MTI). A Pó és mellék- ról, éppen akkor, amikor a teljes
folyói
áradásának
Olaszország nemzeti egységre volna
szükség.
egyik leggazdagabb mezőgazdasági
Az Olasz Általános Szakszerveterülete, a Polasine
vidék
esett zeti Szövetség (CGIL)
titkársága
áídozalúl.
A terület két legna- elhatározta, hogy
országos gyüjgyobb városa, Rovigo és Adria,
téí-t indít az árvízsujtotta lakosság
amelyeknek összesen 70 ezer lakcsuk
megsegítésére.
van, víz alatt áll. A kiáradt
foAz Olasz Kommunista
Párt és
lyók elöntőitek még 51 falut és
Szövetség
650 négyzetkilométernyi
megmű- a Kommunista Ifjúsági
velt mezőgazdasági területet tettek vezető tagjai az árvízsujtotta vidétönkre. E pillanatban mintegy 10C keken tartózkodnak és ök irányítalatt
ezer az árvizsuj tolta területekről ják a demokratikus vezetés
álló Pó-völgyi városok és közséérkezett menekültek száma.
gek által
megszervezett
mentési
Scoccimarro kommunista szená- munkálatokat.
tor több más kommunista szenátorral és képviselővel együtt táviratAz
olaszországi
demokratikus
ban hívtia fel a kormány figyelmét sajtó, de még a burzsoá sajtó is,
arra, hogy éppen most készül ösz- kiemeli a katasztrófa napjaiban a
szeülni Rómában az atlanti tanács kormányhatóságok teljes tehetetértekezlete, amikor
Olaszországot lenségiét. A lapok
megállapítják,
példátlan
arányú elemi
csapás hogy a kormány, miután
elmusújtotta és amikor a kormánynak lasztotta idejében elvégezni a szükminden figyelmét erre kellene össz- séges folyamszabályozási és árvízpontosítania. A kommunista
sze- védelmi munkálatokat, most ls
a
nátorok és képviselők
táviratuk- legnagyobb hanyagságról és temban megállapítják, hogy az atlanti lörödömségről tesz tanúságot.
A
tanács római értekezlete olyan ese- lapok rámutatnak, felháborító, hogy
mény, amely
megosztja a nem- a kormány mennyire nem törődik
zetet és elvonhatja figyelmét
e az elárasztott területeken
rekedt
tragikus napok központi feladatá- sok tízezer ember megmentésével.

A Tito-banda garázdálkodása
Bukarest. A jugoszláv
politikai dolgozók Belgrádban és másuíf e
emigránsok „Az internacionalizmus gyógyszer hiánya miatt.
zászlaja alalt" című, Bukarestben
A jugoszláv
dolgozók
megjelenő lapja néhány rövid közkönyörtelen
kifosztása
leményében
rávilágít
Jugoszlávia
mai helyzetére és leleplezi azoknak
Az angol-amerikai gyarmatosítók
gaztetteit, akik m a Jugoszláviában
és a jugoszláv tőkések profitja nöa hatalmat bitorolják.
velése érdekében Titóék a legköA tttóista
lakájok
költekezése nyörtelenebb módon kizsákmányol,
j á k a jugoszláv dolgozókat.
A jugoszláv dolgozók véres veSok gyárban és bányában, ahol
rejtéke árán megszerzett javakat a a dolgozók naponta 14 órát dolgoztitóisla hatalombitorlók duhaj mu- nak, csak a 8 órai munkát számollatozásokra, orgiákra és fényűzésre j á k el nekik, a többit pedig az úgy.
pazarolják.
nevezett „önkénles alap" javára í r .
íme néhány példa: Kardélj a kö- ják. A betegség
miatt kimaradó
zelmúltban 180 ezer dinár értékű munkásoktól, amellett, hogy pénzmeg, árut, Mosa Pijade 190 ezer dinár büntetést szabnak ki rájuk,
ls.
A
j értékűt, Milován Gyilasz pedig 180 vonják élelmiszerjegyeiket
| ezer dinár érlékű árul vitetett el az bori bányában több mint ezer bányászt büntetlek így meg és jogtaegyik áruházból. Az áruházat utalanul 15—30 százalékkal megrövisítói Iák, hogy a fenti összegek „Az dítették bérüket. Gyakran megtörállam számlájának terhére leíran- ténik az i«, hogy a munkás béré.
dók". Rukavina titóista
tábornok bői 30—40 százalékot levonnak álháromszázezer dináros ebédlőt ren- lítólagos „adósság" fejében, noha a
egyáltalában
nincsen
delt külföldről, Szávo Jokszimovics munkásnak
'tábornok
pedig
egy
amerikai tartozása.
„Buick" gépkocsit ígért' annak, aki
A iito-llikk
szoba
áonhoesátja
elsőnek közli vele, hogy felesége
a háborús
bűnösöket
fiúgyermeket szült. Egy ilyen gép.
A Tito.banda a közelmúltban 54
kocsi félmillió dinárba kerül.
Jovan Marinovics titóista .ninisz. nácit bocsájtott szabadon. Ezeket a
háború ulán a Jugoszláviában elter egy belgrádi klinikán penicillin- követett' gaztelteik miatt
többévi
nel gyógykezellette kutyáját akkor, börtönre ítélték, sőt mi több, 22 haamikor százszámra halnak meg a lálra is volt Ítélve.

4 fegyverszüneti

albizottság

Keszon. Az Új Kína
Hírügynökség jelenti:
A z amerikai küldöttek vasárnapi
kijelentéseikiben és magában a november 17-i amerikai javaslatban
még mindig vannak bizonyos homályos és egymásnak
ellentmondó
pontok. Ezért az albizottság hétfői
ülésén a koreai-kínai küldöttek is.

hétfői

ülése

mét magyarázatot kértek a másik
féltől. Az amerikai küldöttek ezeket a pontokat 6orra kifejtették,
A koreai-kínai küldöttség tagjai
— hogy tovább tanulmányozhassák
a másik fél javaslatát — javasolták: november 21-én 11 órára napolják el az albizottság ülését.

A m e r i k a i r e p ü l ő g é p lumét megmérteit©
a tárgyalások színhelyének légiterét

•

Ml. irányban elrepült a tárgyalások
színhelyénél; térsége mellett. KinCsang Csun San ezredes, a ko. ney beismerte, hogy az egyik gép
reai-kinai küldöttség verető össze- berepült a tárgyalások színhelyének
kötötisztje november 16-án Kinney térsége fölé, de nyomban távozott
ezredestől, az amerikai küldöttség onnan. Annak ellenére, hogy azon
vezető összekötőtisztjétől megkapta a napon az időjárás kedvező volt
annak a vizsgálatnak eredményét, és jelző léggömbök voltak a táramelyet azért folytattak le. mert gyalások szihelyének térsége fölött,
— Két és léi holdon vetettünk
egy amerikai vadászrepülőgép no- Kinney mégis azt állította, hogy a
búzát. S a két és tél holdról
37
mázsát arattunk le. Volt búza bő— Azt mondja,
hogy
vasútas vember 10-én elrepült Panmindzson repülőgépek navigációs hiba követven, még akkor ls, amikor bevittük akar lenni,
keztében térteik el útirányuktól és
de véglegesen
még térsége fölött.
kötelezettségünket,
meg
lelógták nem határozta el, hogy milyen páA vizsgálat megállapította, hogy hangoztatta, hogy mindent elköbelőle a cséplőrészt. Ugy gondoltuk, lyát választ.
november 10_én 8.05 órakor három vetnek az ilyen tévedés megismétlőmiért ne adjunk, ha bőven van. S
Megszólal
a kapu
csengője. amerikai repülőgép északnyugati dé-ének megakadályozására.
négy mázsa
búza helyett
több,
mint tíz mázsát adtunk az állam- Szalma István jön haza. Felesége,
s gyermekei
örömmel
Iogadják,
nak.
A koreai néphadsereg főparancsnokságának
hiszen az ilyen nagy munkák ide.
— C-jegyet is kaptak a gabona jén, mint a szántás-vetés,
nagyon
legújabb hadijelentése
u'án. S mit vásároltak ezen? — ritkán van itthon
a
családfő,
hangzik a kérdés.
Szalmáné a vacsorakészítéssel logPhenjan
(TASZSZ).
A Koreai hadsereg egységei elten, de a népSzalmáné gondolkodni kezd. Nem lalatoskodik, » rövidcsen
asztal- Népi
Demokratikus
Köztársaság hadsereg
egységei
visszavették
tudja, melyiket is mondja először. hoz ülnek.
Szalma István öröme Néphadseregének
veszteségeket
főparancsnok- a támadásokat és
A négy méter
kartont, vagy a olyan nagy, hogy
még
vacsora sága közli, hogy a koreai
nép- okoztak az ellenségnek.
másfél méter klottot. a lejkendöt-e, közben is az üdülésről
beszélget. hadsereg alakulatai szoros együttA középső
arcvonalon, Kimvagy a jó flórharisnyákot? De a Tervezget, hogy ml mindenre
jut működésben a kinai népi önkén- szonlól délkeletre a
néphadsereg
kartonon kezdi. Azt Is
elmondja, <dö két hét alatt, amig
odalesz. tesek
a
egységeivel,
valamennyi egységei, miközben folytatiák
hogy először gondolkoztak,
vájjon Nagyokat sétál majd az egészsé- arcvonalon kemény
visszaverték
az
védelmi har- kemény harcol,
ruhát csináltassanak-e a kartonból, ges, Irlss levegőn. Sokat olvas, a cokat vívnak az amerikai-angol be- ellenség minden támadását.
vagy kötényeket.
De a
kötény könyvekből is tanul a szovjet em- avatkozók és a liszinmnnista hadNovember 19-én a néphadsereg
kellett jobban. Így hát két kötény berektől,-a szovjet kolhozparasz- sereg ellen, miközben
ellenemberben légvédelmi egységei és az
lett a C-jegyre vásárolt négy mé- toktól. S a könyvekből
szerzett és hadianyagban komoly veszte, séges gépekre vadászó
lövészter kartonból.
A piros
lejkendő tapasztalatokat
felhasználva
jö- ségeket okoznak az ellenségnek.
osztagok lelőttek két
ellenséges
Gizié lett. Azt még nem határozták vőre még jobban gondozza löldjeit,
módon
November 18-án a keleii arcvo- repülőgépet, amely barbár
el, hogy a
mástél méter klottból hogy minél több legyen a termés,
bombázta és géppuskázta
Jandok,
mit csináltatnak.
s még az ideinél is több gabonát nalon Janggutól északra az ellen- Szunjan, Anben és Vonszan téry, fii
ség négy támadást intézett a nép- ségének békés lakosságát.
Azt is elmondja Szalmáné, hogy adhasson be C-jegyre.
Az Új Kína

löntudósítója

Hírügynökség

jelenti:
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Műsorral

köszöntötték

a begyűjtés

domaszéki

élenjáróit

A SZEGEDI KENDERFONÓGYÁR ZENÉSZEI ÉS AZ OKISZ SZEGEDI
KULTÚRCSOPORIJÁNAK TAGJAI
Szépen piroslanak a dús paprikafüzérek és fonalak a domaszéki
Rákóczi-tszcs irodaépületének eresz,
alján, de szerte a tágas udvaron, a
góré oldalán s a hosszú gerenda,
kon egyaránt. Bőséges termést, a
j ó munka eredményét jelzik a párosan mosolygó csöves paprikák. Ta.
Ián azonban még ennél is pirosabban mosolygott a jókedvű

népnevelök és kultúrgárdisták
arca. akik vasárnap nagy teherautókról szálltak le itt az irodaépület előtt, hogy műsorral, térzenévei kedveskedjenek
a domaszékieknek, közülük is kiváltképpen a
begyűjtés élenjáróinak, a legbecsületesebben dolgozó parasztoknak. A
vasárnap délelőtt csendjében h a .
marosan friss indulók hangjai szálltak messze: a Szegedi Kenderfonógyár fuvószenefeara kezdte meg tér.
zenéjét. A többiek — az OKISZ
szegedi kulturcsoportja,
a Láda.
gyár és a Pick szalámigyár népnevelői
ezalatt felvilágosító m u n .
kára Indultak. A begyűjtésről _ és
az őszi mélyszántás fontosságáról
beszélgeitek a dolgozó
parasztok
házainál és követendő például állították eléjük az olyanokat, mint a
lobbi között ördögh Illés, Baitamcs
Dezső vagy özv. Juhász Sándorné,
akik begyűjtési kötelezettségük t ú l .
teljesítésével tettek hitet
hazafias
érzésükről. Pártunk, népi demokráciánk iránti hűségükről-

Nagyjelentőségű esemény szín.
helye lesz ma a Szegedi Textilkombinál: Vendégek érkeznek . az
ország
minden
részéből, hogy
résztvegyenck az üzem
második
.Népszava-szerdáján. Jónéhány hónap eltelt már azóta, hogy a Sze
gedi Texlilkontbinátban Népszavaszerda volt- me'ycn komoly műszaki problémákat, fejlődést előmozdító, ériékes javaslatokat tárgyaltak meg a különböző üzemek
gazdasági vezetői, szakemberei.
Ma a közelmúlt hetek, hónapok
során kibontakozott, szovjet példák
nyomán
meglndnü Szlahanov-komplcx.mnzgalmat ismerteti
Cscpregi Győző elvtárs, a Szegedi
Texlilkombinát
kormány-kitiinte.
lett sztahánovista gyártásvezetője.
Ez a Sztahánov komplex.mozga.
Iom országos jelentőségű. A Textllkombináfban már alaposan kikísérletezték és az eredmény mar
meddig is nagyszerű- egyes gépek,
gépcsoportok termelékenysége 7—
8, sőt 10 vagy még annií) ls több
százalékkal növekedett.
A LSzfaliánov-knnipIex.mozga'om.
mely a mai
Népszava-szerdának
a tárgya, méltán tarthat számol
érdeklődésre országszerte.
hiszen
nemcsak a Textilkomhinálbun al
ka'mazhnló a termelés
növelése

Dénes

érdekében, hanem más
üzemekben is- Ezért jöttek el ma az ország legkülönbözőbb
könnyűipari, főleg textilipari küldöttet, műszaki vezetők, vállalati igazgatók,
kiváló sztahanovisták,
de ezért
küldötte el tíz képviselőjét a bőripar és megfigyelőit több nehézipari üzem Is. ítésztvesznek a Nép.
szava-Szerdán a könnyűipari minisztérium kütdöyel. u
minlszlerhelyette. a SZOT képviselői és
a Párt Központi
Vezetőségének
kiküldötte.

kell" című, szovjet
egyfelvonásos
— a nép elnyomóinak gyűlöletére
és a szabadság, boldog' élet megvé.
désére, az érte folytatott következetes harcra tanítottak.
Boldizsár
Sándor OKISZ-tag Majakovszkij:
„Mi építjük az ú j Világol" című
versével serkentette még jobb munegy-egy nótát, táncot,
kára a hallgatóságot. Az
OKISZ
színdarabot
népi lánccsoportja szines láncokkal, kendergyári zenekar pedig a
ördögh Illés 4 holdas 185 százalj- Moszkva.ke ringövei, a
A Népszava szerda
délután
2
Tengerészkos begyűjtési eredményéért, özv. dallal és munkásindulókkal gyöórakor kezdődik a Texlilkombinát
Csala Jánosné 5 holdas 160 száza, nyörködtetett. Még
gyönyörűen feldíszitett kultúrteriékos, özv. Pipicz Józsefné 4 holdas
mében. Ez az újabb, nagyjelentő170 százaiékos, Battancs Dezső 3
ségű esemény Ismét azt bizonyltfriss csasztuska
és féj holdas 150 százalékos, özv.
ja- hogy a Szegedi TextilkombL
Tainács ll'ésné 7 holdas 185 száza- is szülelelt a rövid néhány óra
uat — a kétszeres élüzem, az
lékos, Kovács Antal 4 holdas 150 alatt, amelyet azután Fábián Sánaugusztus 20-1 verseny országos
százalékos. Kalmár Miklós 11 és fél
győztese — u kezdeményező, aldor és Dáni János adlak elő.
holdas 150 százalékos, özv. Juhász
kotó, szoeia'lsia munka
egyik
Sándior 7 holdas 180 százaiékos Szívesen és örömmel üt vagyunk
műhelye. A Népszava-szerda
azt
begyűjtési eredményéért. Nem m a .
mutatja, hogy az üzem dolgozót[hát végre,
radt el a sorból a volt Vörös Csilműszaki érte'mlsége megértette a
vigyük.
lag-tszcs tagsága seim. akik gabo- hogy a kultúrforradalmat
Part útmutatását
és a Szovjet[győzelemre.
nából, tojásból, baromfiból, burgounió útmntatása nyomán küzd a
nyából egyaránt szépen túlteljesí. Hej, Pártunk vezetésével visszülc
magasabb termelékenységért, élen[ezt előre,
tették az előirányzatot.
járó munkamódszerek bevezetésénépi magyar
kultúránk
ért, a szocializmus építésének a
„Rákosi a j e l s z ó n k " . . . — j á t .
[megteremtésére.
meggyorsításáért.
szólta a műsor bevezetőjéül a Szegedi Kenderfonó zenekara,
majd — énekelték a több versszakos rigHorvtáh Béla elvtárs, a MÁV fű- must, amelyet éppen olyan meleg
tőház dolgozója — akinek jelentős tapsokkal jutalmazott a közönség,
része volt a műsoros begyűjtési nap mint a műsor minden számát. Az
megrendezésében — beszélt a meg- előadás ulán szegedi üzemi munjelent dolgozó parasztsághoz. Igen kások, szövetkezeti dolgozók, egyéjólsikerült, lelkes előadásban volt nileg dolgozó parasztok és tszcs. flz Ú j s z e g e m Kenderszövflgyár II-es a l a p s z e r v e z e t é n e k m e ' f t s é g e
ezulán része a közönségnek.
A tagok még sokáig együtt maradtak
színdarabok — Mikszáth: „A kán- s még tovább élni fog ennek a szép
végrehajtja
a vezetőségválasztó
taggyűlés
tor f i a " és „A boldogságot védeni napnak emléke.
Az ő tiszteletükre, a domaszéki
élenjárók tiszteletére rendeztek azután műsort délután a tszcs kultur.
termében. Minden műsorszámot egyegy élenjáró dolgozó
parasztnak
ajánlottak. Igy kapott

PÁRTÉLET

határozatait

A Tito-fasiszták közvetlen szomszédságában
példát kell mutatnunk feladataink teljesítése terén
hangoztatta

Népszava-szerda a Textilkombinátban

Leó elvtárs, VB elnök
beszámolójában

a Városi

mány-tszcs növénytermelési briA Szegedi Városi Tanács rendies
gádja. de a Táncsíes-tszcs kót
ülésén Dénes Leó elvtárs VB-elmok
újítója ls háromszáz—hárombeszámolt a végrehajtó
bizottság
száz forintot kapott.
munkájáról és fontos megállapításokat tett a most következő fel- Október
8-tól november
14-ig
a d a t o s a . Hangoztatta,
hogy
a z egyébként 23 család, 24 tag 75 hold
előttünk álló feladatok
elvégzésé- földdel lépett be a szegedi tszcskbe.
ben nekünk szegcdieknek példát kell
Felhívta Dénes elvtárs a dolgozó
mutatnunk, hogy ezzel is kiemel- parasztság figyelmét, arra, hogy
jük határváros jellegünket s itt vegyenek példát a szegedi ipari
a Tito-fasiszták
közvetlen szom-' munkásoktól,
akik tervük teljesíszédságában
tése mellett, nagyüzemeink kiváló
tervteljeritései
melleit
áldozatos
bizonyítsuk be népi demokrámunkával ünnepnapjaikat is népi
ciánk s a proletárdiktatúra födemokráciánk fejlődése érdekében
lényél az angol-amerikai Impehasználják fel. Felkeresik mint néprialisták által vezetett pusztuló
nevelök a
dolgozó
parasztságot,
társadalmi
berendezkedésekkel
hogy munkával, tanítással, nevelésszemben.
sel vigyék közelebb a várost a faDénes
elvtárs
beszámolójában luhoz és tegyék szorosabbá szociarészletesen foglalkozott
ipari és lizmust építő hazánk alappillérét, a
mezőgazdasági
eredményeinkkel, munkás-paraszt szövetséget.
A végrehajtó bizottság munkáfeladatainkkal.
járól szólva megállapította Dé— A begyűjtés terén értünk el
nes elvtárs, hogy az aktivitás
bizonyos eredményeket — monaz utóbbi Időben fokozódott és
dotta, — Kenyérgabonából és
a munka tervszerűbbé vált.
takarmánygabonából
pozitiven
Az egyes állandó bizottságok munérfékelheljük a begyűjtést.
kájában,
különösein az aiktivaazonban
ami a kötelező beadási mennybé- hálózat kiépítése terén
get illeti, de C-jegyre, a kukorica hiányosságok mutatkoznak. A taés burgonya terén fokoznunk kell nácstagoknak a z állandó bizottsáa begyűjtést. Fel lrall számolnunk gok útján és a z aktíva-hálózat kielő kell
segíteniük a
minden lazaságot a begyűjtési m u n . építésével
kákkal kapcsolatban. Arra kell tö. VB munkáját, mert a tanács csak
rekednünk, hogy kukorica, napraforgó, burgonya kötelező beadása
melleit a felesleget is a legsürgő.
sebben szállítsák be a földművesszövetkezet raktáraiba.
A begyűjtés tedjesílésével együtt
kötelessége a dolgozó párasai Ságnak az elmaradt őszi munkák el.
végzépa is. Jövő évi termésünk, keMegírtuk, hogy ifj. Komócsin
nyerünk
biztosítása
megkívánja,
Mihály elvtárs, Szeged országgyűhogy az őazi mezőgazdasági m u n . lési képviselője beszámol választói
kálatoknál
ne cs»k
mennyiségi, előtt képviselői, munkájáról. Alkothanem minőségi munkát is végez- mányunk előírásának tesz ezzel elezünk.
get, amely biztosítja
a dolgozók
széles rétegei Márnára, hogy megAz őszi mélyszántást eddig kögyőződjenek képviselőjük munkásrülbelül 70 százaléka teljesítette
ságáról s minél közvetlenebb kapa szegedi dolgozó parasztságcsolatot alakítsanak ki vele. Ezek a
nak. A tszcsk már túlteljesítetképviselői beszámolók egyúttal kiték tervüket.
tűnő alkalmak éppen ezért arra is,
A kulákok'ait a mezőőr rendszeresen hogy a dolgozók előterjesszék kíellenőrzi és szigorú eljárást indíta.
nak ellenük, ha nem tesztnek eleget
kötelezettségüknek. A tanács három
E l ő a d á s a Textitműveknél
kétlaki fuvaros elten már feljelena n e m z e t k ö z i helyzetről
tést tett. mert saját területükön a
szántást kötelezettségnek nem tetA Texlilkombinát dolgozói érdek,
lődóss'ál várják a csütörtöki szabad
tek e eget.
A tszcsk megszilárdítása érdeké- pártnapot. Ez alkalommal lehetőségül!: nyílik arra, hogy bővítsék a
ben a tanács messzemenő munkát
nemzelközi helyzet lel kapcsolatos isvégez. Igyekeztek bevonni a cso- mereteiket és világosabban felisportokba a kívülálló családtagokat merjék az ebből adódó feladatalkat.
is. Fokozatosan továbbfolyik a bri- Az előadási Szemelka András elvgád-csoportok átszervezése, ami a társ, a Központi Előadói
Iroda
munkafegyelem megszilárdítását is lagja tartja meg.
Az előadás, amelynek címe: „Idő.
elősegíti.
szerű nemzetközi kérdések", f i i 3
Többszöri dicséretben és jutaórakor kezdődik.
lomban részesült az Alkot.

Tanács

ülésén

mondott

így tud eleget tenni a Pártunk,
kormányunk áital támasztott követelményeknek dolgozó népünk ér;
elekében.
— A Szovjetunió állami feladatait — mondotta — túlnyomóan a dolgozó nép által megválasztott szovjetek tagjai végzik
a amint a Szovjetunió polgárai
résztvesznek tanácstagságuk révén az összes közügyek intézésében, ugyanúgy kötelességük
ez a szegedi tanácstagoknak is.
Az állami
fegyelem
megtartása
vonatkozik arra is. hogy a tanácsüléseken, az állandó bizottsági üléseken részlvegyenek. Ezen a téren
ugyanis még nagy hiányosságok
vannak. Minden munkánkban a jövőben is Pártunk irányítását tartjuk szemelőtt, mert csak
Pártunk vezetése biztosítja az
ellenséges elemek és a bürokrácia leleplezését, a vezetés színvonalának emelését, kapcsolataink további kiszélesítését a
dolgozókkal.
Pártunk támogatja munkánkat nép.
nevelőkkel,
mozgósítja a tömegSzervezeteket feladataink megvalósítására. Minden erőnkkel azon le.
szünk. hogy az eddigi hiányosságokat kiküszöbölve, munkánk Pártunk
célkitűzéseinek,
irányvonalának
megfeleljen.

Kecskéste!epen és a Szabadság-moziban
tart képviselői beszámolót
ifj. Komócsin Mihály elvtárs

Nemrégen zajlottak le Szegeden az üzemi és a kerületi pártszervezetekben az új vezetőségválasztó gyűlések.
Az újonnan
megválasztott vezetőségi tagokra
hatalmas feladat hárul: megerősíteni a pártszervezetet, hogy még
fokozottabb harcba tudják vinni
a dolgozó tömegeket az
újabb
feladatok sikeres
végrehajtáséért. Hogy a pártszervezetek
új
vezetőségi
tagjai
valóban
jó
munkát végezzenek,
elengedhetetlenül fontos, hogy
először is
a meglévő hibákat
kijavítsák.
A hibák megjavítását
határozatba foglalták, melynek végtehaj'tásáért a pártszervezet vezetőségének valamennyi tagja felelős.
Kovács Andrásné elvtársnö mélyen a papírok fö'é hajol.
Nagy
gonddal olvas át minden sort. Az
előtte lévő papírlap az Újszegedi
Kender- éis Lenszövő gyár
II-es
alapszerve vezetőségének
munkájáról számol
be. —
„Végrehajtottuk tenát az új
vezetőségválasztó gyűlésen
hozott határozatokat!" — ezek a 6zavak jólesően
tőrnek ki belőle. Az
eredményes
munkáról azonban nemcsak a jelentések
tanúskodnak. Az
eddig
végzett munkából
Kovács
Andrásné elvtársnö, a II-es
alapszervezet párttí'.kára is méltóan kivette
részét. Mosolyogva gondol
vissza
az elmuit négyheti munkára.
A határozat első pontja, — mint
minden
pártszervezetben —
a
népnevelők
átszervezéséről
az
agitációs
munka
megjavításáról
szólt. Munkához kezdtek. A párttagok nyilvántartása után kiválasztották közülük politikailag a legfejlettebb, a legaktívabb elvtársakat. Ezek lettek

a

népnevelők,

akikre öt-hat pártonkívüli
dolgozók nevelését biztiák. A
nevelés
nem könnyű, de
megtisztelő feladat. Pártunk szavát, célkitűzéseit
naponta kell tudatosítani a
dolgozókkal. A több, a jobb teimésért folyó harcban buzdítást, ú j erőt
csak a Párt adhat. Ezeknek a továbbításáért,
a Párt
iránt
való
szeretet elmélyiléséért felelősek a
népnevelők.

vánságaikat,
vagy
javaslataikat.
Komócsin elvtárs is beszámolója
ulán meghallgatja minden dolgozó
kérését, javaslatát és elintézés céljából továbbítja azokat. Két képviselői beszámolót tart Szegeden
ifj. Komócsin Mihály elvtárs.
Az
A termelés fokozása közben a
egyiket szombaton délután 6 óraproblémáik
kor tartja a Kecskés-telepi kultúr- dolgozóknak gyakran
a
házban, a másikat pedig vasárnap is vannak. Ilyenkor rendszerint
népnevelökhöz
fordulnak.
Segítdélelőtt 10 órákor a
Szabadságséget azonban csak az a
népnemoziban. Mindkét helyre minden
velő adhat, aki maga ls tisztában
dolgozót szívesen látnak.
van a termelés egyes
problémáival. A II-es alapszerv vezetősége
erre is gondolt. A
népnevelők
Merénylet
részére hetenként szakmai
előa Francia Kommunista Párt adást tartanak. Itt megismerkednek
az üzemre váró feladatokkal, de
marseillei kei ületi helyisége megismerik a hozzájuk beosztott
pártonkívüli
dolgozók
feladatát.
ellen
Miből és mennyit kell termelni és
teljesíthetik az
eléjükPárizs (MTI). Hétfőre
virradóra hogyan
tűzött feladatokat. Igy tehát a népKoreába készü'.ő francia zsoldosok nevelő
a
politikái
felvilágosító
nagyobb csoportja betörte a Kom- munkán kivül szakmai vonalon is
tud segítséget
nyujlaní.
Ennek
munista Párt egyik
marseillei ke- hatása máris érezhető. A szövődé
tartozó dolgorületi helyiségének ajtaját, beha- II-es alapszervhez
zók az elmuit tiz nap alatt
105
tolt a helyiségbe és azl
vandál- százalékra teljesítették
nyerskikészitésl tervüket.
ruódon teljesen
feldúlta.

A második határozat az

mktatásl

mun km

megjavításáról szólt. A
szövődéi
üzemrészben 140 hallgatót vontak
be politikai oktatásba. Az oktatási
fele'.ős minden szombaton
körlevelet küld szét a dolgozók közölt,
melyben figyelmezteti a hallgatókat a hétfői oktatásra. A lemorzsolódás ellen
felvették a
harcot.
Erre a célra az üzemi hangszórót
is felhasználják. A hétfői napokon
állandóan közlik
és
ismételten
figyelmeztetik a dolgozókat a taculás Ippjpsságára. Hiányzás erelén már másnap a titkár elvtársnö
személyszerint beszélget el a dolgozókkal. Megérteti
velük, hogy
a termelésben vívóit csatát csakis
politikai tudással
tudják
győzelemre vinni.
„A
tömegszervezetekkel
szorosabbra fűzzük a kapcsolatot!"
—
ez volt a határozat utolsó pontja.
Valóban, a tömegszervezeteket az
utóbbi időben elhanyagolták. Az ú j
vezetőség változtatott ezen. Minden
héten a párttitkár
megbeszélést
tart

a tthnegszervezetek

vezetőivel.

Szempontokkal látja el őket a leimé lés fokozásának, a béke védelmének érdekében. Az irányítás mellett azonban ellenőrzik is a tömegszervezetek munkáját. Mindenkép,
pen érvényesül a Párt vezetése,
irányítása és segítsége.
Az Újszegedi Kender- és Lenszövőgyár II-es alapszervi vezeíő.
sége most ú j munkához kezdett.
Hozzákezdtek a december 21.re,
Sztálin
elvtárs
születésnapjának
tiszteletére történő munkafelajánlások szervezéséhez. A kommunis.
ták példamutatását — mind mindig — itt is érvényesítették. Az elmúl* héten megtartott vezetőségi,
ülésen a II-es alapszerv valameny.
nyi vezetőségi tagja meglette felajánlását. A
népnevelők, mielőlt
hozzákezdtek a felajánlások szervezéséhez, valamennyien vállalást tettek és a dolgozók örömmel csatlakoztak hozzájuk. Egyéni vállalásuk
mellett újabb felajánlás is születeti.
Néhány héttel ezelőtt az Újszegedi
Kender, és Lenszövőgyár dolgozói
ígéretei lettek Rákosi
elvtársnak,
hogy az előirányzott tervüket de.
cember 15-re befejezik s ezenkívül
húsz tonna gabonazsákot gyárta.
nak. Most

a Szegedi
Pártértekezlet
tiszteletére
vállalták,
hogy a húsz tonna gabonazsákot november 30-ig elkészítik. A pártértekezletre „becsli 1-iműszakkal" készülnek s indulnak
harcba még szebb eredményekért.
Lelkesen végzik munkájukat az
Újszegedi Kender- és Lenszövő dolgozói. Naponta újabb és újabb sikereket érnek el. Boldogan küzdenek a szebb holnapért, mert érzik,
hogy közlük él. küzd, dolgozik a
pártszervezet.
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Hatezer Jiter tej 300 oap alatt

*

Baríhirek

Értesítjük a Sztálin elvtárs éleirajzát
tanulmányozó
középkáder
egyéni tanulóinkat, hogy a 2 számú anyag
megérkezett,
álvehetö
minden nap délelőtt 10-IŐI este 8ig a Pártoktatás Házában.
A g i t . prop. osztály.
Értesítjük a középfokú és az alap.
ismereti tanulóKörvezető
elvtársakat, hogy a következő propaganda
szemináriumot november 21.én tartjuk.
Agit. prop. osztály.
A felsőfokú káderképző
tanfolyam politikai gazdaságtan szakon
tanuló hallgatók részére az úlmutató megérkezett. Átvehető a Pártok! atás Házában.

A szovjet egészségügy
széle skörben használja
fel a
vitaminokat a betegségek
megelőzésére
és gyógyítására.
A vitaminokat felhasználják
az állattenyésztés
terén is.
Je. Volhov, az Országos Tudományos
Vitaminkutató
Intézet
igazgatója (baloldalon) és A. Arhe.
mov tudományos
munkatárs az Intézet voroncovoi biológiai
állomásán
megtekintik
azt a kcvcrllajtáiú
tehenet,
mely vitamindússá
tett takormánnyal 300 napos lejési
időszak alatt 6000 liter tejet adott.

Erősítse

népeink

a román

barátságát,
film

November 22—29. között kerül
sor Magyarországon
az első llo.
mán Filmhét megrendezésére.
Cé.
tunk, hogy ezzel is erősítsük
a
magyar és román nép
barátságát
és elmélyítsük a két ország közötti
kulturális
kapcsolatot.
A felszabadulás
előtt
mindkét
országban az uralkodó
burzsoázia
és a fasiszta rendszer
gyűlöletet
szított a két ország népei között.
.4 felszabadulás
után a
munkás,
osztály hatalmának
megszilárdulásával leomlottak a népeink között mesterségesen emelt válaszfalak.
Mindkét
országban
a kommunista pártok vezették ezt a harcot
és
felvilágosító
munkát,
amely arra irányult,
hogy a két
nép megismerje egymást és eredményes harcot folytasson
áz ötéves terv, a béke
megvédésének
érdekében. Ebben a
felvilágosító
munkában
igen nagy szerepe van
a kultúrának
és ezen belül is cl.
sösorban a filmnek. A
hazánkban
megrendezendő
Román
Filmhét
lehetőséget nyújt aa-ra,- hogy dolgozóink a román
filmekből
is
megismerjék
az igazi román yépet, a Román
Népköztársaság
gazdasági és Iculturális
eredményeit. hogy lássák azokat a problémákat, amelyekkel
a
romfal
népnek a szocialista építés során
meg kell küzdenie. Ezt a célt tükrözi a filmhét jelszava is: ,,Erősítse népeink
barátságát,
békeharcát a román film ünnepi hete".
A Filmhét
alkalmából
román
filmművészeti
dolgozók
érkeznek
Magyarországra.

ünnepi

békeharcát
hete!

Az ötéves terv a román
filmipar fejlesztésére 54 milliárd
lei
értékű beruházást
irányzott
elő
és ezzel lehetővé teszi 18 játékfilm,
122 dokxanentfilm
és 190
híradó gyártását.
1955-ben befejeződik
Bukarest mellett,
Bufteában a filmművészeti
központ
építése, amelyhez
modern
filmstúdiók sorakoznak
egymás mellett.
A román
filmek
legnagyobb
része a szocializmus
építését választja
témául.
A
dokumenlfilmek az ipar, a mezőgazdaság
és
a kultúra
területén
végbemenő
forradalmi
változásokat
elevenítik meg. A román
filmművészet
dolgozói lelkes munkájának
ered.
ményeképpen
szüleinek meg egy.
másután a filmgyártás
fejlődését
hirdető alkotások, amelyekből
szí.
nes csokorravaló
kerül
műsorra
a, filmhéten.
A műsorra
kerülő
filmekben
fölmerülő
problémák fontos
kér.
dései a mi szocialista
építésünk,
nek is. A Román Filmhét
nemcsak kultúrpolitikai,
hanem fontos politikai
esemény is, egyik ki.
fejezője a közös
célkitűzésekben,
békeharcban
eggyéforrt
magyar
és román nép barátságának.
A
filmhét
egyik eseménye a „Győz
az élet'' című játékfilm
Georgij
Vraca filmszínész a VI.
Nemzet,
közi Filmfesztiválon
díszoklevelet
leápolt a filmben nyújtott
alakításáért. Ö játsza a film
főhősét,
' egy haladó román tudóst, aki a
gyakorlat
szolgálatába állítja
ku.
tatásait és új módszerével előbbrelendili a vastermelést. A film
mindezt érdekes ipari
kémkedés
történetében
ábrázolja.

Értesítjük a középfokú
politikai
iskola vezető és ellenőr
elvtársakat, hogy részükre
november 21én délután 5 órakor
propaganda
szemináriumot
tartunk A szocia.
lista iparosítás című 2. heti a n y a .
gából. A k i m é e az ú t m u t a t ó t nem
vette át, a Pártoktatás
Házában
átveheti. A prop. iskola a R a d n ó t i
iskolában van. Kérjük az elvtársak
pontos megjelenését.

felhívatta
lentkezéseket nem veszik figyelembe.
A Petőfi-telepi általános Iskolák a
legújabb Jelentések
szerint
teljes
mértékben teljesítették november 7.
re tett MHK 'elalánlásukat.

Vasárnap S z . Petőfi - B p . Kinizsi NB. l-es mérkőzés Szegeden
Az újszegedi Sz. Petőfi-pályán va
sárnap délután fél 2 órai kezdettel
tartják meg a Szegedi
Petőfi—Bp.
Kinizsi NB l-es labdarugó
mérkőzést. Előtte fél 12-kor Kistelek megyet bajnokságban szereplő csapata

Játszik az Sz. Petőfi Ifivel barátságos mérkőzést.
A Szegedi Honvéd vasárnap Buda,
pesten a Bp. Bástya ellen küzd
á
ajnokl pontokért

A Sz. Honvéd n y e r t e az asztaliOsztályozó m é r k ő z é s e k
tenisz r a n g a d ó t
A megyei balnokságba való tutás.
A Szegedi Honvéd megyei asztali,
ért leiátszott osztályozó mérkőzések
eredménvel: Ulszegedi Kender—Hód. tenisz csapatbajnoki mérkőzésen vamezővásárhetyt Téglagyár: 6:1 (3:0),
arányban
győzött
a
Hódmezővásárhelyi Petőfi—Sz. Bástya: sárnap 10:3
Szegedi Petőfi ellen.
6 : 2 (2:1).

A Vendéglátóipar
4. számú üzletének
nyerték meg a Vendéglátóipari
Vállalatok
munkaversenyt

dolgozói
közötti

Az üzlet vezetője Berg J ú l i a elv*
A Szegedi Szálloda és Vendégarra,
látóipart Vállalat 24 üzemének ösz. tárenő nagy gondot fordít
szes dolgozói versenyben
végzik hogy a többi dolgozónak segítsen
a
munkájukat.
A legutóbbi kiérté- a munka, megszervezésében és
kelés szerire! a versenyből a 4. dolgozók között j ó kollektív szelte*
számú Italbolt
kerüli ki
győzte- met alakítson ki.
sen.
A z üzlet dolgozói: B á r á n y A n *
Jó*
A tisztaság, a
Gazda-mozgalom, dorné, H a j ó s Ferenc, Palotai
Értesítjük az alapfokú
politikai a takarékosság szerepel a vállalat ztsef, Blaskó Marcell és H á r i Laiskola vezető és ellenőr elvtársakat, versenypontjai
közötit és a
4. josné mindent megtesznek a kifohogy részükre november 21-én dél- számú Italbolt dolgozói
munka
érdekében. Ai
ezen
a gástalan
u t á n 5 órakor propaganda szemi- téren elért legjobb
eredménnyel Gazda-mozgalom kiszélesítésével és
náriumot tartunk a z Iparostanuló kerültek ki
a versenyből elsők- a takarékosság fokozásával is hariskolában.
K é r j ü k ' az
elvtársak kéret.
colnak a békéért.
pontos megjelenését
Értesítjük az. alapismereti tanuló,
kör vezető elvtársakat,
hogy ré.
szűkre november 21-ém délután 5
órakor propaganda szemináriumot
tartunk
a Párlokiatás
Házában.
Ünnepi hangulat töltötte be hétKérjük az elvtársak pontos megje- főn. a tanítás befejezése u t á n iskolenését.
l á n k nevelői szobáját. Az iskola és
Értesítjük
a Sztálin
életrajza a hozzátartozó két óvoda dolgozói
össze,
hogy
szákon tanuló
elvtársakat,
hogy értekezletre gyűllek
bér.
részükre a következő konferencia megbeszéljék a pedagógusok
emeléséről kiadott minisztertnniácsi
november 26-án, hétfőn lesz.
rendeletet.
Értesítjük a Bolsevik Párl törté,
A jelenlévők örömmel fogadták
nete felső, és középkáder
tanul',
Tálbit Jenőné, az iskola szakszerveelvtársakat, hogy
az
útmutatók
zeti titkárának
bejelentéseit Pármegérkeztek, a Párloktatás Házátunk,
kormányunk gondoskodásában át lehet venni.
ról. A bejelentések u t á n a megjeA g i t . Prop. Osztály.
lent kartársak egymás után szótól,
F e l h í v j u k Szeged összes
újítási tak fel és szembeállították felszómegbízottiainak figyelmét,, hogy nolalásukban a letüri rendszer m e g .
vember 22-én, csütörtökön délután
5 órai kezdettel részükre értekezle- alázó bánásmódját népi demokrátet tartunk a Kálvin-tér 6. szám ciánk megbecsülésével és egyre foElmondalatt. A meghívót mindenki hozza kozódó gondoskodásával.
ták, hogyan lettek az etimult évek
magával.
nemzet
napszámosaiból
Ipari termelési osztály. során a
szocializmust építő
társadalmunk
Felhívjuk a politikai
gazdaság,
megbecsült dolgozói. Erről beszélt
tan káderképző tanfolyamának hallgatóit, hogy részükre pénteken dél- Nagy Anna, N a g y Gizella, Csorna
után 5 órakor a tanfolyam máso- Gyulia, erre emlékezett vissza Csadik havi anyagából előadást
tar- j á g h y istvánné. aki 1929-ben fejezte be t a n u l m á n y a i t éa csak 1941tunk a. P á r tok lat ás Házában.
ben jutott nagy nehezen ideiglenes,
tiszteletdíjas álláshoz. Ugyanez volt
N A P i R E N D

Még lelkesebb munkával köszönjük
Pártunk
gondoskodását

1951. NOVEMBER 21.
MOZI
Szabadság.mozi:
6 és 8:
Figaró
h a z a s s á q a ima utoliáral. A r i i s t a m ü .
sor.
Vörös Csillag.mozi.: 4. 6 és 8: Különös ház'asság tma utol Iára).
F á k l y a . m o z i : 4, 6 és 8:
Muzsikál
az Ifjúság. Szovjet zenés vígjáték.
Ismerkedjünk
meg
közelebbről
SZÍNHÁZ
magával a román
filmgyártással,
Este 7
óra: Szibériai
rapszódia.
amely a felszabadulás
óta gyors
Radnóti bérlet (4).
A filmhét másik játékfilmje
a
ütemben
fejlődik.
TAJ SZINRAZ
sarjadó új életet más oldalról mu.
Fél 8: Viharos a l k o n y a t (Makó).
A román filmgyártás
eredmétatja be. A cselekmény
egy kis
nyeit elismerték a tavalyi és ezA múzeum nyitva keddtől péntekig
román faluban
játszódik,
a terii'ben
megrendezett
nemzetközi
délelőtt 9-töl délután 3-tg. szombat
melőszövetkezet
megalakításáért
és
vasárnap délelőtt 9-töl i-lg.
filmversenyeken
is.
folytatott
harc köré csoportosulAz elnyomatás éveiben
román
nak az események. Címe: „A mi
Az Egyetemi-könyvtár
olvasóterme
filmművészetről
nem
beszélhefalunk".
nyitva: délelőtt
10 órától, este 9
tünk, csak néhány
dokumcntfilm
12-től 8-ig.
A műsort
számos
új
doku- óráig. Könyvkölcsönzés
készült a kezdetlegesen
felszerelt
ment film teszi
változatossá.
A
stúdiókban.
A
tervgazdálkodás
IDö JÁRÁSJELENTÉS
„Párt harca" a Román
Munkáselső éveiben indult
meg a filmV á r h a t ó i d ő j á r á s s z e r d a estig: Fel.
párt történetének legszebb fejezegyártás
fejlődése
és egyszerre
teit tárja elénk, az
„Űltörj-pa. hőálvonulások. n é h á n y helyen, főleg
két filmgyár is létesüli: az egyik,
a Dunán túl eső, é ' é n k e b b d é l n y u .
lota"
n
román
úttörők
napfényes gati.déli szél. A
hőmérséklet
atig
ben dokumentfilmeket
és
híradó,
életének hirdetője.
A
„Román változik.
kat,
a másikban
játékfilmeket
Békekongresszus''
a román dolgo.
V á r h a t ó hőmérsékleti
értékek
az
gyártottak.
területére
szerda
reggel:
zók békeharcának
egyik
fontos o r s z á g
Nyugaton 5—8.
m á s u t t 1—4, délben
Ugyanakkor
nyilt meg a filmállomását
eleveníti meg. Az „Ipa- n v u g a t o n 15—18, másutt 12—15 fok
művészeti iskola, Bukarestben perosításért,
a szocializmusért"
és között.
dig
a
Filmművészeti
Főiskola,
•
a „Duna-Fekete.tenger
csatorna"
ahol a jövő filmművészei
készülNovember 21-én a
várható
napi
az ország
építésének
nagyszerű,
az
orszáa
egész
nek hivatásuk
minél tökéletesebb
lendületéről
ad képet. A
doku. középhfimérséklet
területén
négy
celstus
fok
fölött
lesz.
betöltésére.
nwnt film-műsort
az „/. Téti Főiskolai
Világbajnokság"
című
A Szovjelunió
kezdettől
fogva
MSZT.HIREK
sportfilm
és két kedves
rajzfilm
jelentős segítséget nyújtott a Ha.
Az MSZT Belváros ' V.—VI. ' alnn.
egészíti ki.
tat román filmgyártásnak
és enszervezete értesíti
aktivált és tagságát hogv november 21_én fél 3
nek köszönhető, hogy rövid időn
Jókai-u.
A Román Filmhét
megrende- órai kezdettel gyíl'ést tart
belül elkészülhetett
az első műzése igen megtisztelő
feladat
és 4. szám alatti helyiségében.
vészi film, a „Zeng
a
völgy",
komoly
felelősséget ró a filmSZAKSZERVEZETI HÍREK
amely a Bumbest.Livezen
vasútpropagandista
elvtársakra.
Jó
A Közlekedési és Szállítási Dolgo.
vonal megépítése hősi
történetéTerületi Bipropaganda-munkájukkal
biztosi_ zók Szakszervezetének
nek állít emléket. Ez a film igen
felhívja a középfokkal ren.
taniok kell a román filmek
minél zottsága
nagy tetszéssel találkozott a madelkező gépkocsivezetőket, hogy
a
nagyobb
látogatottságát.
gyar dolgozók körében
is.
szakmásltás végett november 30.1g,
reggel 8 órától
délután 4 óráig, a
Szakszervezeti Székház (Szeged. Tol.
buchtn-sugárút
14. sz.) alatti htva
talos helyiségében
Jelenlenek meg.
Csütörtökön az I. számú
Belgyófelvesz lábatlant
üzemébe ( K o m a r o m megye) férfi és női segyászati klinikán a
nyilvános vizit
elmarad.
gédmunkásokat.
A jelentkezők részére lakás és ellátás biztosílva van. Jelentkezni lehet a vállalat budapesti közponljában.
AZ I.
SZAMU
Sebészeti
Klinika
vezetősége meghívja az orvos kar.
V I I . , Rva-u. 19- sz. délután 3 óráig és a lábatlan!
Üzemében
társakat a Sebészeti klinika referáló
délutánlatra, amelveket
minden hét
bármely Időben.
keddjén délután 4 órától 6 , óráig
tart
'

A Vasbetonipari Vállalat

4 TSB
Az OTSB rendelete szerint az MHK
próbázásokról kéthetenként (elemest
kell beadni. Azok az Iskolák és üzemek melyek még nem adták be Jelentésüket. még a mai
napon pótolják késésüket, mert a későbbi le.

meg

a sorsa Inczédi Kaifaiin
óvónőnek
is, aki hosszú évekig nem tudott
elhelyezkedni,
csak átmeneti, h e .
lyettesítő állásokban, m í g a felszabadulás után Szegedre kerüt, azon.
nal állást kapott. R ő t h Ilowa orosz,
szakos t a n á r arról a megbecsülésről beszélt, amit a fizetésen kívül
különböző
jutalmakban is kifejezésre jurta? kormányunk, ö m a g a
is m á r kétízben kapott m u n k á j á é r t
jutalmat.
A nevelői szoba megleli a m u l t
szomorú élményeivel és a jelen bizakodó hangulatával, A felszólalásokban ott izzott a szeretet és a
ragaszkodás
dolgozó
népünk,
a
munkásosztály és a P á r t u n k iráni.
De nem elégszünk m g a puszta
izavakká], teltekben Ls kifejezésre
juttatjuk h á l á n k a t .
Megfogadtuk,
hogy a jövőben m é g
elmélyültebb
önképzéssel, az ellenség elleni m é g
fokozottabb harccal, m é g lelkesebb
munkává) köszönjük m e g Pártunknak és kormányzatunknak
ezl az
újabb gondoskodását.
A Gutenberg-utcai általános
leányiskola
nevelőtestülete

SZERDA.

A VÁROSI TANACS HÍREI
Szülők Iskolája a szegedi Magasépítőipari T e c h n i k u m b a n
FELHÍVÁS
Felhívom az érdekelt HáztulajdonoNovember
21_én,
ma
délután
sokat, hogv az 1952. évre szóló ház. lesz a szegedi Magasépttőiparl Technl.
irtrvallomási fveket 1951. november kura (volt Baross.gimn.). Horváth Ml_
hó 30-lg nyújtsák be Tábor.utca 3. hály-u.) földszinti
nagvtermében
a
szám alatt, a Tanács adóügyi cso- Szülők Iskolája
előadássorozatának
portjának. A bevallási ívek ugvnn_ ünnepélyes megnyitása. Az e'őadás.
rt. szerezhetők be 40 filléres téri. ra a szülőket és
érdeklődőket ezésl áron.
úton- ts meghívja és szeretettel elVB .elnök várja az Igazgatóság.
EGY háromajtós tükrösszekrény, egy
vitrin eladó. Egy hathónapos
ártán.
süldőt nagyobbért cserélek
ráfizetéssel. Zászló-Utca 2.
GYERMEKMACKÓ garnitúra
pár hó,
na nos részére, úl. legfinomabb gyapjúból kötve eladó. Dózsa György.u.
9. fszt. 1.
GAZKALYHA eladó.
Mikszáth
Kát.
mán.utca 24.
MINDENES bejárónőt azonnalra fel.
veszek. Sztálin körút 54. I. balra a
folyosón.
ELADÓ féregmentes két
ágy. egv
sublőt, asztal, konyhaalmárium
38
kereszt húzapolyva és szalma. Pap.
rika.u. 47.
GANZ gvártmánvú
motorral egybe,
énkett collos -entrifugát
szivattyú
220 Voltra eladó. Hódmezővásárhely,
Október 8 u. 9.
HASZNALT Irodaberendezési
tárgyakat keres megvételre a
Melléktermék és Hlüadékgvültő Vállalat Szeged.
Szent István.tér 12.
Ajánlatokat kértük a Vállalat elmére beküldeni.
PERFEKT
géntrón')
azonnali állást
keres
Géezl
Piroska
knlanüzlet.
Oroszlán utca 2. szám.
DUPLAABLAK 97 90 tokkal, két pár
ablakszárnv 97 139 eladó. Újszeged
Felsökikrttö.sor 7.
AZONNALI belépésre keresünk okleveles vagy mezőgazdasági középiskolát vaev technikumot végzett, lehetőleg gyakorlattal is btró
fiatat
embert
segéde gronómust
állásra
Clm: Berz Sándor.
Gencshát. posta
Földeák.

MEGNYÍLT

az első Kárpitos Szövetkezet,
mely
olcsón
és
minőségi
munkával
áll
a
dolgozók
rende'kezésére.
Híd-ntca
2.
(volt Dóczi kárpitos helyén )
Dóczi Imre.
Döme
Vincze.
Dzur'i'; Antal, J o ó Béla. Lajta
Márton,
Nagy
Mihály
és Süveg Dezső
kárpitos,
mesterek

ELADö 50—6(1 kéve rűzfa törzse.
Pásztor utcQ 39.
B A B A JÁ VITAST
gumlzást. fésülhető
babaparóka
készítését
váltatom.
Pusztaszeri. Szent Gvörgv.u. 8.
KERESEK mindenes bejárónőt reggel
7—10 lg azonnalra. Polgár.u. 4. II.
em. 5.
I.ACZKÓ órás. Széchenyl.tér 9. Zsó.
tér-ház. Jó árat fizetek kar., zseb.
és ébresztőórákért és szerkezetért.
ELADÓ két lóra való erős igás lószerszám. Petőfi Sándor, sugárút 83.
Szíjgyártónál.
SAJAT írógépemmel
másolást, cfm.
irást. taxigépelést vállalok. Attila.u.
II. fö'dszlnt 1.
KEVESET
használt
szép
gvermek
sportkocsi eladó. Vasasszentpéter.u.
6. szám.
BEJARÖNÖT felveszek minden napra,
vagv minden
másnapra.
Sérossy.
n»'thvánv-u. 7.
FOTÓT keres az
Építőipari Technikum kályha fűtéséhez.
Jelentkezés:
Horváth Mlhálv utca 2.
SZÉP. nagy ebédlőasztal eladó. Megbízásból veszek 100—200 kg.os tize.
desmérleget Glflck. Attlla-U. 16. TI.
5 + 2_es rádió, látcső
tokkal eladó.
Dugonics.tér 11. Házfelügyelő.
NSU gyárt mán vii 70 cm'
motorkeréknár eladó. Káno'na u. 8
5—fi VAGON
tehéntrágva é« szár.
[zók eladó. Szeged. Gém-U. 15.
KÉTSZOBÁS lakásom elcserélném hasonlóért. Bata. Zászló.u. 11 ;a.
UJ diófurnéros
fényezett hálószoba
eladó. Párizsi-körút fi. asztalosnál.
ELADÓ sötét férfi télikabát, ló állapotban.
középtermetre. Cím a
kl.
'lóban.
DÉLMAGYARORSZAG
po'IHkoi napilap.
Felelés intktllH ós kiadót

ZOMBOR1 JÁNOS
Szerkeszt*: a izerkesz'óbiicttióg
Szerkesztésig: Szeged, lenin-u. 11.
telefon: 35-35 és 40-80. — Éjtzzakol izeikezztí lóg
talpfon n l i 8tó< 34-38.
K'adóhivatai: Szeged, tenin-u 4.
(elejon : 31-14 ói 35-00.
Dólmagyarország Nyomdj, Szeged
Felelés vezeti: Prlslcln Sóndor

